
     Załącznik nr 1 do Regulaminu postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży składników aktywów trwałych 

Jastrzębskie Spółki Kolejowej Sp. z o.o. stanowiącej Załącznik do Uchwały  

nr 186/VII/20 Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. z dnia 14.05.2020 r. 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 oraz art. 14 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylania 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, informujemy, że: 

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o. o. 

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 44-330 przy ul. Górniczej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem 

KRS0000017437  (dalej jako: „Spółka”). 

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się:  

− telefonując pod numer: 32 47 64 312 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00, 

− pisząc na adres mailowy: kodo@jsk.pl, 

− pocztą tradycyjna na adres siedziby JSK Sp. z o.o. 
 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:  

W celach niezbędnych do realizacji obowiązków 

prawnie ciążących na Administratorze. 
▪ Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;  

W celach niezbędnych do zawarcia i realizacji 

umowy (w przypadku zawarcia umowy). 
▪ Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

W celach prowadzenia postepowania 

przetargowego dotyczącego sprzedaży 

składników trwałych Jastrzębskiej Spółki 

Kolejowej Sp. z o.o. 

▪ Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

 

Komu będą przekazywane dane osobowe? 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Spółką w  zakresie 

świadczonych na rzecz Spółki usług oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

 

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich/organizacji 

międzynarodowych. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferenta  
w związku  z prowadzeniem postępowania przetargowego w oparciu  

o Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży składników aktywów trwałych 
Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o.  

mailto:kodo@jsk.pl


Jak długo będą przechowywane dane osobowe? 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa odpowiednio dla przedmiotu sprzedaży lub przez okres niezbędny  

do dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 

Ma Pan/Pani prawo do: 

▪ dostępu do swoich danych osobowych, 

▪ sprostowania danych osobowych, 

▪ usunięcia danych osobowych, 

▪ ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

▪ przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i  przesłania ich innemu 

administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych 

bezpośrednio innemu administratorowi – w zakresie przetwarzania danych w celach niezbędnych 

do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

▪ wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? 

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu 

przetargowym i jego prawidłowego przeprowadzenia. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane. 

 


